Hollanda’daki eşinizin yanında yaşamak
Hollanda’daki eşinizin yanında mı yaşamak istiyorsunuz?
O halde bu broşür sizin için.
Önce iyi düşünmeniz tavsiye edilir!
Başka bir ülkeye taşınmak kolay seçim değildir.
Hollanda’da yaşamak istiyorsanız bazı sorumluluklarınız vardır
•
Hollandacayı öğrenmelisiniz.
•
Hollanda’nın nasıl bir yer olduğunu ve Hollanda’da birbirimizle nasıl bir ilişki içinde olduğumuzu
öğrenmelisiniz.
•
Topluma katılmalısınız. Örneğin çalışarak. Veya bir eğitim görerek.
Biz buna şöyle de deriz: inburgeren veya inburgering(uyum sağlamak).
Eşiniz ile bir plan yapın
•
Henüz kendi ülkenizdeyken Hollandaca öğrenmeye nasıl başlayabilir siniz?
•
Hangi eğitimleri görmek istiyorsunuz? Veya nasıl bir iş? Bu eğitimi veya işi nasıl bulacaksınız?
•
Diplomanız zaten var mı? Belki diplomanız Hollanda’da geçerlidir. Bunun için diplomanızı
denkleştirmeniz gerekir.
•
Nerede oturacaksınız?
Hollanda’da iyi bir başlangıç için bir plan iyi olacaktır.
Bu broşür plan yapmanızda yardımcı olacaktır
Hollanda’da yaşamak hakkındaki her şeyi burada okuyabilirsiniz.
•
Sizin yapabilecekleriniz
•
Sizin yapmanız gerekenler
•
Hangi problemlerle karşılaşabileceğiniz

1. Adım: Hazırlık
Hollanda hakkında ne biliyorsunuz?
Hollanda hakkında mutlaka düşündünüz. Hangi beklentilerinizin olabileceğinden emin olun. Belki de şu anda
uyum sınavına hazırlanıyorsunuz. Hollanda’ya gelebilmeniz için önce yurtdışı uyum temel sınavını başarıyla
geçmeniz gerekir. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi bu broşürdeki 2. adında okuyabilirsiniz.
Hollanda’da zengin yaşam?
Hollanda zengin bir ülkedir. Fakat Hollanda aynı zamanda pahalı bir ülkedir ve herkes zengin değildir. Çalışarak
Hollanda’daki masraflarınızı sağlayabilirsiniz. Hollanda’da her iki eşin de çalışması normaldir.
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Eşiniz ile konuşun
Sizin beklentilerinizin ve eşinizin beklentilerinin ne olduğu hakkında konuşun. Örneğin temizlik yapmak, yemek
pişirmek veya çocuklar hakkında aranızda anlaşmalar yapın. Yeni bir ülkede birlikte yaşama başlamak her
zaman kolay olmamaktadır. Eğer eşinizle daha önce hiç birlikte bir evde yaşamadıysanız veya daha yeni birlikte
yaşamaya başladıysanız bu kolay olmayabilir.
Hollanda’da yaşayacaksanız ayarlamanız gereken çok
şey olacaktır
Yapmanız gereken şeylere bir kaç örnek:
• Uyum sağlamaya devam etmelisiniz. Bunun için bir kursa gidebilirsiniz: bir uyum kursu. Kursu kendiniz
ayarlamalısınız. 3. Adımda Hollanda’da uyum sağlama konusunda daha fazla bilgi okuyabilirsiniz.
• Bir sağlık sigortası yaptırmanız gereklidir. Ve bir aile hekimi ve diş doktoru ayarlamanız gerekir.
• İş aramanız gerekir. Veya bir eğitim. Çalışmak uyum sağlamak için en hızlı yoldur.
• Diplomalarınız mı var? O halde bunları Hollanda için geçerli hale getirebilirsiniz. Bu işleme diploma
denkleştirmesi denir. Yabancı ülkelere ait diplomalar bazen daha düşük denkleştirilmektedir. Böyle bir
durumda aynı seviyede çalışabilmeniz için Hollanda’da ek bir diploma almanız gerekir.
İlk haftalara kendinizi iyi hazırlayın
Genellikle eşinizin zaten çalıştığı bir işi vardır. Bu durumda sıkça yalnız kalırsınız. Kendinize yeterli derecede
uğraş bulunuz. Yeni semtinizi öğreniniz. Yeni insanlarla tanışın. Sizinle aynı ülkeden gelmeyen kişilerle de
tanışın. Bu şekilde Hollandacayı daha hızlı öğrenirsiniz.
Hollanda’ya taşınmış olan diğer kişilerin
tavsiyeleri: "Bulunduğun muhiti araştır.
Yürümeye çık veya bisiklet sür ve her
defasında biraz daha uzağa gitmeye
çalış."
"Kendin Hollandaca konuşmaya çalış.
Başkalarının her şeyi tercüme etmesine
izin verme." "Her gün komşularla kısa
konuşmalar yap. Veya marketlerde
başkalarıyla konuş."
"Bisiklet sürmeyi öğren veya sürücü
kursuna başla."
"Semt evine gidin. Genellikle oralarda
yapılacak güzel şeyler oluyor."

Hollanda’ya taşınmış olan diğer kişilerin tavsiyeleri:
"Hollandacayı yavaş mı öğreniyorsun? O zaman daha
fazla ev ödevi iste. Veya ekstra kurs ara."
"Her gün Hollanda televizyon kanallarını izle."
"Televizyonda çocuk programlarını izleyerek daha hızlı
Hollandaca öğrenebilirsin. Veya işitme engelliler için
alt yazıyı kullan. Bunu Teletext’in 888.sayfasında
bulabilirsin"
"Evde her gün birkaç saat sadece Hollandaca konuş.
Veya haftada bir tam gün." "Dil koçluğu yapan gönüllü
birini bul."
"Bir şeyi doğru söylemediğinde veya yanlış telaffuz
ettiğinde insanların seni uyarmasını iste."
"İş ara. Bulamıyor musun? O halde ücretsiz çalış:
gönüllü iş."
"Yakınlarında bir dernek olup olmadığına bak.
Oradakiler genellikle sana yardımcı olurlar."

Çocuklarınıza birlikte bakmalısınız
Hollanda’da her iki ebeveynin de çocukları yetiştirmesi gerekir. Yani bu sadece kadının görevi değildir.
Hollanda’da aynı anda hem çocuk yetiştirip hem de çalışmak veya okula gitmek normaldir.
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Haklarınız hakkında bilmeniz gerekenler
Haklarınız Hollanda’da bazen kendi ülkenizdekinden daha farklı olabilir. Erkek ve kadınlar Hollanda’da aynı
haklara sahiptirler. Eşiniz sizin patronunuz değildir. Siz kendi kendinizden mesulsünüz. Nereye gittiğinize kendiniz
karar verirsiniz. Kiminle konuşacağınıza kendiniz karar verirsiniz.
Kiminle evleneceğinize kendiniz karar verirsiniz
Herhangi bir kişiyi evlenmeye zorlamak yasaktır. Herhangi bir kişiyi evli kalmaya zorlamak da yasaktır. Kiminle
evlenmek istediğine herkes kendisi karar verir. İsteyen herkes boşanabilir. Daha fazla bilgi için bakınız:
www.trouwentegenjewil.nl,www.chatmetfier.nl,www.hallokezban.nl, www.alsniemandietsweet.nl
Yardım alabilirsiniz
Eşiniz ile aranızda problemler mi var? Veya eşinizin ailesi ile aranızda problemler mi var? Veya size şiddet mi
uygulanıyor? Hollanda’da bu gibi durumlarda yardım alabilirsiniz.
• Aile Hekiminize gidebilirsiniz.
• Veya bir sosyal hizmetler uzmanına.
• Veya Aile İçi Şiddet İle Mücadele Merkezi. www.huiselijkgeweld.nl adresine bakınız
Bu yardım çeşidinde koruma altına alınırsınız. Sorunlarınız gizli tutulur.
Herkes eşittir
Hollanda’da herkese eşit muamele edilir. Kişilere ayrımcılık yapmak yasaktır.
 Eşcinsel veya lezbiyen olmanız fark etmez
 Başka fikirde olmanız fark etmez
 Başka ten renginizin olması fark etmez
Daha fazla bilgi için bakınız: www.discriminatie.nl.
Kızların sünnet olması yasaktır
Kızların sünnet olması Hollanda’da yasaktır. Kızların sünnet edilmesi Hollanda’da cezayı gerektirir suçtur. Siz
sünnetli misiniz? Size bir ceza verilmez. Fakat yardım isteyebilirsiniz. Örneğin bir doktordan.

2. Adım: yurt dışında uyum sağlama
Uyum temel sınavına yurtdışında girmek ve geçmek
Hollanda’ya yaşamaya gelmeden önce şu anda ikamet ettiğiniz ülkede Hollanda’ya uyuma başlamalısınız.
Hollanda’da ikamet edebilmek için bir izne (mvv) ihtiyacınız vardır. Bu izin için bir sınava girip geçmeniz
gerekmektedir. Buna yurtdışı uyum temel sınavı denir. Kısaca: temel sınav. Bir rahip veya imam olmanız
durumunda da yine bu sınavı yapmanız gerekmektedir.
İzin veya mvv-başvurusu hakkında daha fazla bilgi için:
IND ile irtibata geçiniz:
Göç ve Vatandaşlık Kurumu (IND)
Telefon: 0900 1234561 (€ 0,10 p.m.)
Yurt dışından aramak için: +31 20 889 30 45
Internet: www.ind.nl. Sınava girmek zorunda olup
olmadığınızı anlamak için klantdienstwijzer
kullanınız.
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Temel sınav nasıldır?
Sınav 3 bölümden ibarettir:
1. Konuşma becerisi – Hollandaca konuşabilmelisiniz.
2. Okuma becerisi – Hollandaca okuyabilmelisiniz.
3. Hollanda toplu yaşamı hakkında bilgi – Hollanda’da birbirimizle nasıl ilişkiler içinde olduğumuzu ve
Hollanda’daki kuralların neler olduğunu bilmeniz gerekir.
Sınav nasıl yapılır?
1.
Konuşma becerisi
İki çeşit soru vardır:
1. Ekranda bir kadın veya erkek görürsünüz. Bu kişi size bir soru sorar. Soruya cevap vermelisiniz.
2. Bir cümle duyarsınız. Cümleyi bilgisayarda da okuyabilirsiniz. Cümle tam değildir. Cümleyi sizin
tamamlamanız gerekir. Cevabınızı sesli olarak verirsiniz.
2.
Okuma becerisi
İki çeşit soru vardır:
1. Kulaklığınızda bir kelime, sayı veya cümle duyarsınız. Bilgisayarda 4 kelimen, sayılar veya cümleler
okursunuz. Doğru cevabı tıklarsınız.
2. Bilgisayarda 6 tane metin okursunuz. Size her metin ile ilgili 2 soru sorulur. 3 veya 4 tane cevap vardır.
Doğru olan cevabı tıklarsınız.
3.
Hollanda toplu yaşamı hakkında bilgi (KNS)
Bilgisayarda 30 tane soru sorulur. Her soruda bir resim vardır. Soruları okuyup duyabilirsiniz. 2 Cevaptan birini
seçebilirsiniz. Doğru cevaba tıklamanız gerekir.
Sorular 7 konu hakkındadır:
1. Hollanda: ülke (coğrafyası), yaşam ve taşıma
2. Tarih
3. Yönetim (devlet kademeleri), seçim (demokrasi) ve kanun koyucu
4. Hollandaca ve Hollandaca öğrenmenin önemi
5. Çocuk yetiştirme ve eğitim
6. Sağlık bakım
7. Çalışma ve gelir
Hazırlık paketiyle temel sınava hazırlanmak
Sınava bir hazırlık paketiyle kendinizi çalışabilirsiniz: Naar Nederland. Bu hazırlık paketi ile Hollandaca ve Hollanda
hakkında bilgi öğrenebilirsiniz.
Hazırlık paketinin ücreti yaklaşık € 100’dur. Bunu kitapçılardan veya internetten temin edebilirsiniz. Daha fazla
için bakınız: www.naarnederland.nl.
Temel sınav için alıştırma yapmak istiyorsanız yine www.naarnederland.nl adresinden faydalanabilirsiniz. Bu
adreste her 3 bölüm için de bir deneme sınavı yapabilirsiniz.

Hazırlık paketi 6 bölümden ibarettir
1. Kılavuz ve bir CD
2. Naar Nederland adındaki filmin DVD’si
3. Naar Nederland fotoğraf albümü ve bir CD
4. Naar Nederland alıştırma kitabı, cd’leri ile birlikte Nederlands voor anderstaligen kitabı
5. Dijital alıştırma programı için bir DVD
6. Çevrimiçi alıştırma programı için giriş kodu
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Bu paket 18 dilde mevcuttur
Hollandaca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Kürtçe, Klasik Arapça, Fas Arapçası, Tamazigt/Rif Berber,
Çince, Rusça, Klasik Somalice, Endonezce, Tayca, Urdu, Paştu, Dari en Vietnamca.
Nerede sınava girebilirsiniz?
• Bir Hollanda büyükelçiliğinde
• Bir Hollanda Konsolosluğunda
http://www.inburgeren.nI/apps/aanmelden/#/ adresinde sizin ülkenizde temel sınava girebileceğiniz bir
büyükelçilik veya konsolosluğun olup olmadığını görebilirsiniz. Temel sınava girmek için sizin ülkenizde bir
büyükelçilik veya konsolosluğun olmaması durumunda başka bir ülkeye gitmeniz gerekir. Sınava nerede
gireceğinizi başvuru yaptığınızda seçersiniz.
Nasıl başvuru yaparsınız?
http://www.naarnederland.nl/category/aanmelden adresinde formülü doldurunuz. Sınavdaki bölümlerin hepsine
toplam € 350 ödersiniz. Sınav bölümlerini ayrı ayrı da yapabilirsiniz. Örneğin bölümlerden birinin sınavından
kalırsanız. Konuşma becerisi ücreti € 150. Okuma becerisi ücreti € 100. Hollanda toplu yaşamı hakkında bilgi
ücreti € 100. Sınav DUO tarafından düzenlenmektedir.
Başvurudan sonra ne olur?
Başvuruyu yaptıktan sonra DUO tarafından size bir haber gönderilir. Nasıl ödeme yapacağınız bu haber ile
bildirilir. Ödediğiniz ücret DUO’nun eline geçtiğinde DUO size tekrar haber verir. Yeni gelen haberde sınavınız için
bir randevu yapabileceğiniz size bildirilir. Randevuyu Büyükelçilik veya Konsolosluk ile yaparsınız. Daha fazla bilgi
için bakınız: www.naarnederland.nl. Sormak istedikleriniz için Rijksoverheid ile telefon aracılığı ile iletişime
geçiniz: 1400 numaralı hattı arayınız. Yurt dışından aramalar için telefon numarası: + 31 77 4656767. E-posta da
gönderebilirsiniz. Bunun için www.rijksoverheid.nl adresine bakınız.
Sınavın yapıldığı gün neler yapılır?
• Anlaşmış olduğunuz tarih ve saatte hazır bulunursunuz.
• Müracaata kendinizi bildirirsiniz.
• Pasaportunuzu gösterirsiniz. Başka bir kimlik belgesi de olabilir.
o Oradaki görevli bunun bir fotokopisini yapar.
• Fotoğrafınız çekilir.
• Parmak iziniz alınır.
Tüm bilgiler bilgisayara geçirilir.
Sınavın tüm bölümlerine giriyorsanız sizi bekleyen şeyler:
1. Hollanda Toplu Yaşama Hakkında Bilgi bölümü ile ilgili açıklama yapılır
2. Hollanda Toplu Yaşama Hakkında Bilgi sınavına başlarsınız. En fazla 30 dakika süreniz var.
3. Ara verilir ve Okuma Becerisi bölümü hakkında açıklama yapılır.
4. Okuma Becerisi bölümü sınavına başlarsınız. En fazla 35 dakika süreniz var.
5. Ara verilir ve Konuşma Becerisi bölümü hakkında açıklama yapılır.
6. Konuşma Becerisi bölümü sınavına başlarsınız. En fazla 30 dakika süreniz var.
Sınavı bilgisayarda yaparsınız. Hepsi birlikte toplam 2 saat Büyükelçilik veya Konsoloslukta kalırsınız.
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Ne zaman sınavı geçmiş sayılırsınız?
Her 3 bölümde de yeterli doğru cevap verdiğinizde sınavı geçersiniz. Verdiğiniz cevap sayısının yeterli olup
olmadığı her bölüm için size ayrı ayrı bildirilir. Sadece 1 bölümün sınavını mı geçemediniz? O halde sadece o
bölümün sınavını tekrar edersiniz.
Sonuç size ne zaman ulaşır?
Sınav sonucunu size DUO 8 hafta içerisinde bildirir. Genellikle bu süre daha kısa olur. Her 3 bölümün sınavından
da geçtiniz mi? O halde bir mvv-başvurusu yapabilirsiniz. Bir mvv-başvurusu yapabilmek için gerekli ek şartlar da
vardır. Göç ve Vatandaşlık Kurumu (IND) bu konuda size daha fazla bilgi verebilir:www.ind.nl adresine bakınız
veya 0900 1234561 (dakikası € 0,10) numaralı hattı arayınız. Yurt dışından aramalar için: +31 20 889 30 45.
Sınavı geçtikten sonra en geç 1 yıl içinde mvv-başvurusunu yapmış olmalısınız
Geciktiniz mi? O halde tekrar sınava girersiniz. Son bölümün sınavından geçtiğiniz tarihten itibaren gün sayımı
başlayacaktır.
Sınavı geçemezseniz ne olur?
Sınavı her zaman tekrarlayabilirsiniz. Her defasında kendinizi tekrar bildirmeniz ve ödemeyi
yapmanız gerekir: http://www.naarnederland.nl/category/aanmelden.
Bazı kişilerin sınava girmesine gerek yoktur
Sınava girmenizin mecbur olup olmadığını şu adresten bakarak öğrenebilirsiniz:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/vraag-en-antwoord/kan-ikvrijstelling-krijgen-voor-het-basisexamen-inburgering-in-het-buitenland.html
Sınava giremeyecek durumdaysanız ne olur?
Bazı kişiler sınava giremezler. Örneğin sağlık durumlarından dolayı. Sınava girmenizin mecbur olup olmadığını şu
adresten bakarak öğrenebilirsiniz:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/vraag-en-antwoord/kan-ikontheffing-krijgen-voor-een-inburgeringsexamen.html
Dikkat:
Sınava girmek zorunda değil misiniz? O halde belki Hollanda’da yine de uyum sağlama mecburiyetiniz olabilir. Bu
konuda daha fazla bilgi için bakınız: www.inburgeren.nl.
Sınav hakkında daha fazla bilgi mi istiyorsunuz?
www.naarnederland.nl adresine bakınız. Sormak istedikleriniz için Rijksoverheid ile telefon aracılığı ile iletişime
geçiniz: 1400 numaralı hattı arayınız. Yurt dışından aramalar için telefon numarası: + 31 77 4656767. E-posta da
gönderebilirsiniz. Bunun için www.rijksoverheid.nl adresine bakınız.

3. adım: Hollanda’ya uyum sağlamak
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Hollanda’daki sınavı da başarıyla geçmelisiniz.
Bu, Hollanda’daki uyum-sınavıdır. Bu sınav temel sınavdan daha zordur. Bunun sebebi ise burada Hollandacayı
daha iyi öğrenecek olmanızdır. Ve burada Hollanda hakkında da daha fazla şey öğrenirsiniz. Böylelikle Hollanda’ya
iyi bir şekilde uyum sağlarsınız. Ve iş bulma şansınız daha da artar.
Sınav 6 bölümden ibarettir
1. Okuma becerisi – Hollandaca okuyabilmelisiniz.
2. Dinleme becerisi – Hollandaca anlayabilmelisiniz.
3. Yazma becerisi – Hollandaca yazabilmelisiniz.
4. Konuşma becerisi – Hollandaca konuşabilmelisiniz.
5. Hollanda toplu yaşamı hakkında bilgi – Hollanda’da birbirimizle nasıl bir ilişki içinde olduğumuzu ve
Hollanda’da hangi kurallar olduğunu bilmeniz gerekir.
6. Hollanda iş pazarı hakkında bilgilenme – iş bulabilmeniz gereklidir.
Sınav neyden ibarettir?
1.

Okuma becerisi
Sınavı bilgisayarda yaparsınız. Yazılı metinleri okusunuz. Bu metinler örneğin bir gazeteden alıntıdır. Her
metinde size bir kaç soru sorulur. Birden fazla cevap görürsünüz ve doğru olanı seçersiniz.

2.

Dinleme becerisi
Sınavı bilgisayarda yaparsınız. Filmler izlersiniz ve konuşulanları dinlersiniz. Her film için size bir kaç tane
soru sorulur. Birden fazla cevap görürsünüz ve doğru olanı seçersiniz.

3.

Yazma becerisi
Sınavı kâğıt üzerinde yaparsınız. Size farklı direktifler verilir. Örneğin:
• Mektup yazarsınız.
• Formül doldurursunuz.
• Eksik cümleleri tamamlarsınız.
• Örneğin doğum günü olan bir arkadaşınıza bir e-posta yazarsınız.
• Özel iş ve işçi bulma bürosuna ait bir formül doldurursunuz.

4.

Konuşma becerisi
Sınavı bilgisayarda yaparsınız. Sınav 2 bölümden ibarettir:
1. Size soru sorulur. Doğru cevabı sözlü söylersiniz.
2. Filmleri izleyip dinlersiniz. Birden fazla cevap görürsünüz ve doğru olanı seçersiniz.

5.

Hollanda toplumu hakkında bilgi
Sınavı bilgisayarda yaparsınız. Filmler izlersiniz ve konuşulanları dinlersiniz. Her film için size bir kaç tane
soru sorulur. Birden fazla cevap görürsünüz ve doğru olanı seçersiniz.

6.

Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt(Hollanda İş Pazarında bilgilendirme/Pusula) Bu sınav 2
bölümden ibarettir:
1. Kendiniz hakkında bir dosya hazırlarsınız. Örneğin neler yapabildiğinizi yazarsınız. Ve şu anda ve
birkaç yıl sonra ne çeşit iş yapmak istediğinizi. Böyle bir dosyaya portföy denir. Metin
çerçevesine bakınız.

7

2. Portföyünüz incelenir. Portföyünüz kabul gördü mü? O halde bir konuşma talebinde
bulunmak zorundasınız. Bu konuşma sizin portföyünüz hakkında olacaktır.
Sınavı geçmekten kendiniz mesulsünüz.
Kendiniz öğrenmelisiniz. Bunun için kendiniz yardım aramalısınız. Bir uyum kursu sayesinde uyum sınavında
başarılı olma şansınız daha artacaktır. Fakat uyum kursuna gitmeniz mecbur değildir. Uyum kursuna gitmeyi mi
istiyorsunuz? Şu adrese bakınız: www.ikwilinburgeren.nl.
Sınav ve kurs ücretini kendiniz ödemelisiniz
Ödeyecek maddi gücünüz yok mu? O halde borç alabilirsiniz. Kurs ve sınav masrafını karşılamak için borç
alabilirsiniz. DUO’dan borç alırsınız. Borç aldığınız parayı sonra geri ödemelisiniz. Faizini de ödersiniz.

Portföy niçin gerekli?
İş bulmak ve bulduğun işi elinde tutmak zordur
Bu yüzden bir portföy hazırlarsınız: Bu, içinde kendiniz hakkında ve çalışabileceğiniz iş
hakkında tüm bilgilerin olduğu bir dosyadır. 1 Ocak 2015 veya daha ileri bir tarihte oturum
izni mi alıyorsunuz? O halde portföyünüz 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren sınava dahildir. Bu,
Oriëntatie op de Arbeidsmarkt(İş Pazarında Pusula) bir parçasıdır. Daha fazla bilgi için
www.inburgeren.nl adresine tıklayınız.
Portföyünüzün içinde neler olur?
Portföyünüzde kartlar olacaktır: Sonuç kartları. Bu kartları kendiniz yazarsınız:
 Hangi işte çalışmayı istediğinize bakarsınız. Hangi işte çalışmayı istediğinizi yazarsınız.
 Hangi işte çalışabileceğinize bakarsınız. Hangi işte çalışabileceğinizi yazarsınız.
 Hangi işin olduğuna bakarsınız. Hangi işin olduğunu yazarsınız.
 Hollandalıların nasıl çalıştığını öğrenirsiniz. Hollanda’da çalışabilmek için neyi
değiştirmeniz gerektiğine bakarsınız. Neyi değiştirmeniz gerektiğini yazarsınız.
 Gelecekte hangi işte çalışmayı istediğinize bakarsınız. Bir plan hazırlarsınız: kariyer planı.
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Portföyünüz için faydalı web siteleri
http://www.123test.nl/beroepen
Bu adreste testler yapabilirsiniz. Kendiniz hakkında daha fazla şey öğrenirsiniz.
http://www.beroepeninbeeld.nl
http://www.opleidingenberoep.nl
http://www.internettv.ROC.nl
Bu adreste meslekler hakkında bilgi bulabilirsiniz. Ve test yapabilirsiniz. Hangi mesleği yapmayı
istediğinizi ortaya çıkartabilirsiniz.
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs Bu adreste eğitim hakkında
bilgi bulabilirsiniz. Ve hangi eğitimlerin olduğu hakkında. Ve hangi meslek için hangi eğitimin gerekli
olduğu hakkında bilgi bulabilirsiniz.
http://www.nationaleberoepengids.nl/Arbeidsmarkt perspectief Bu adreste belli meslek dallarında ne
kadar çalışma şansının olduğu hakkında bilgi bulabilirsiniz.
https://www.werk.nl/portal/page/portal/werk nl/werknemer/meer weten/kansen vergroten/
tipsvoorallochtonen/internationalediplomawaardering Bu adreste diplomanızı nerede
denkleştirebileceğinizi bulabilirsiniz.
http://www.idw.n/diplomawaardering-aanvragen.html
Diplomanız orta öğrenime mi ait? O halde bu adreste diplomanızı nasıl denkleştireceğinizi
okuyabilirsiniz.
http://www.nuffic.nl/diplomawaardering/beroepserkenning/inkomende-mobiliteit
Diplomanız yüksek öğrenime mi ait? O halde bu adreste diplomanızı nasıl denkleştireceğinizi
okuyabilirsiniz
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